
Speidernes beredskapsgruppe 

Trøndelag 
 
 
Speidernes beredskapsgruppe Trøndelag (SBG) ble stiftet i oktober 2018, etter å ha vært aktiv som 
“HMS- patruljen” siden 2017. Vi er i underkant av 50 medlemmer. Vi er med i NSF sitt “Nettverk for 
beredskap”. Alle rovere og ledere over 16 år, fra alle speidergrupper i Trøndelag kan bli med! 
 
FORMÅL: 
● Ta ansvar for sikkerhet og være beredt ved ulykker på 

små og store speiderarrangement i kretsen 
● Bidra på nasjonale arrangementer 
● Være til hjelp i samfunnet ved å delta i søk- og 

redningsaksjoner i samarbeid med politi og 
redningstjeneste 

● Være en ressurs for den enkelte speidergruppe 
 
MÅL FOR 2019: 
● Alle speidergrupper i kretsene har kjennskap til hva 

gruppen driver med og kan tilby 
● Ha medlemmer fra alle speidergruppene i kretsen 
● Bli operative for politi og redningstjeneste 
● Ha ansvar for beredskap på TSF og kretsleir 
● Arrangere grunnkurs beredskap på våren 2019 
 

HVA KAN VI TILBY SPEIDERGRUPPEN? 
SBG Trøndelag skal være en tilleggsaktivitet til speidergruppen - ikke en erstatning. Vi ønsker at 
medlemmene bruker sine kunnskaper og ferdigheter innen førstehjelp og beredskap, i sin egen 
speidergruppe. 
Jo flere rovere og ledere som er med, desto sterkere står gruppen rustet på egne møter, turer og leirer 
med tanke på førstehjelp og ulykker.  
 

Vi ønsker å bli invitert til å holde førstehjelpsundervisning i kretsens speidergrupper. Dette vil vi starte opp 
med fra høsten 2019. 
 
HVA FÅR JEG IGJEN FOR Å VÆRE MED? 
● Et sosialt og trivelig fellesskap på tvers av speidergruppene og roverlagene 
● 2-årig aspirantperiode fra det året man fyller 16 - og frem til man blir 18 og godkjent mannskap 
● Grunnleggende og videregående opplæring, relevante kurs og sertifiseringer 
● Som mannskap deltar du på søk- og redningsaksjoner 
● God erfaring med forebyggende sikkerhetsarbeid av speiderarrangement, -turer og -møter 
● Livslang kompetanse og erfaring innen førstehjelp, beredskap og sikkerhet 
● Veldig god kompetanse og erfaring å ha på en CV for jobbsøking 
● Du blir en viktig ressurs i din speidergruppe. Jo flere som er med fra gruppen, desto tryggere vil 

speidere, foreldre og medledere være 
 

Ledere som har deltatt på grunnkurs beredskap, blir godkjent mannskap og har mulighet til å bli en 
ressurs ved søk- og redningsaksjoner, uten å nødvendigvis måtte være aktiv i SBG Trøndelag. 
 
MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 
Alle møtene, kurs og arrangementer er åpne for rovere og ledere fra alle speidergruppene i Trøndelag.  
 

Besøk vår nettside for å se terminliste, samt melde dere på møter og arrangementer. 
Lik og følg vår facebookside for informasjon om det som skjer. 
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